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Mint arról értesültünk, 2010. novemberében a Csajkovszkij Parkból ismeretlen tettesek 
eltulajdonították Liszt Ferenc bronzból készült mellszobrát. A kerületi Rendőrkapitányság 
nyomozást indított a lopás ügyében, mely során önkormányzatunkat is megkereste. 
Kérésüknek megfelelően fotókkal, a kerületben működő színesfém-kereskedéssel foglalkozó 
üzletekről, telephelyekről készült listával, valamint a szoborról részünkről ismert 
információkkal segítettük munkájukat. 

A Képviselő-testület február 17-i ülésén, 16 egyhangú igen szavazattal a következő döntést 
hozta: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - Szabóné 
Gerzson Sarolta képviselői indítványa alapján - felkéri a polgármestert, hogy készíttessen 
javaslatot egy új, Liszt Ferencet ábrázoló portrészobor elkészítésére és méltó helyen való 
elhelyezésére a képviselő-testület májusi ülésére." 
A testületi felkérésnek megfelelően levélben és személyesen - Szabóné Gerzson Sarolta 
képviselő asszonnyal közösen - megkerestük a Budapest Galéria osztályvezetőjét, Szilágyi 
András urat, a szobor pótlásával kapcsolatos teendők megbeszélésére. Osztályvezető úr a 
találkozás alkalmával a következőkről tájékoztatott: 
A szobor pótlása megoldható oly módon, hogy az alkotóművész engedélyével, 
hozzájárulásával kőből faragják ki. A Budapest Galéria felveszi a kapcsolatot az alkotóval, 
beszerzi az engedélyt tőle, valamint a kőből való kifaragást is elvégezteti. Szilágyi úr 
tájékoztatásaszerint ezek költsége- előzetes becsléseszerint- nem haladhatja meg a 2 millió 
forintot. Megbeszélésünk alapján elkészíti a szobor pótlásával kapcsolatos részletes 
költségvetést, mely költségvetés ezen előterjesztés l. számú melléklete. A Budapest Galéria 
2011. évi költségvetése sajnos nem teszi lehetővé a szobor pótlását, így ők segítségként a 
teljes szakmai lebonyolítását vállalják. 
A mellszobor elhelyezésére vonatkozóan javaslom továbbra is a Csajkovszkij Parkot, hiszen 
itt több kiváló zeneszerző kőből készült szobra található, így Liszt Ferenc portréja is méltó 
helyen lenne. 
A Budapest Galéria segítségével és közbenjárásával Liszt Ferenc mellszobra még ebben az 
évben pótolható, és a nagy zeneszerző születésének 200., halálának 125. évfordulója 
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alkalmából még ez év őszén felavathatnánk úgy, az avatással egy időben koncerttel 
emlékeznénk meg világhíres zeneszerzőnkrőL 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Liszt Ferenc szobrának pótlása 
érdekében biztosítson 2 millió forintot, melyből a szobor előállításának költségeit (a Budapest 
Galéria költségvetése alapján) ki tudjuk egyenlíteni. A mellszobor kerületünk tulajdonába és 
gondozásába kerül. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, döntését a képviselő
testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Liszt Ferenc 
mellszobrának pótlására 2 millió forint keretösszeget biztosít utólagos elszámolással a 
képviselő-testület működési célú általános tartalék-kerete terhére, a Budapest Galéria által 
benyújtott költségvetés alapján. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. április Ol. 

Törvényességi szempontból látta: 

~~án 
jegyző 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
dr. Szabó Krisztián jegyző 
Ehrenberger Krisztina irodavezető 

Weeber Tibor 
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BUDAPEST GAL 
1056 Budapesr., Szabad .rajtá út 5. 

Hanzik Ágnes 

Budapest Főváros X. ker. 
Kőbánya Önkormányzata 

Budapest 

Kedves Hanzik Ágnes! 

Mellékel.ten küldöm a Liszt mellszoborra vonatkozó kőfaragási és helyezési árajánlatot. 
Kiegészítésül néhány információ: 

A DÓR bt-ben dolgozó Doszpod Tibor kőszobrász munkájához ragaszkodik az alkotó 
Csontos László szobrászművész .. 

Az ajánlatban feltüntetett összeghez még a másodpéldány után járó tiszteletdíj-hányadot is 
hozzá kell számolni, ami esetünkben 300.0 e Ft.. Ezt már jeleztem az alpolgánnester úrnak, 
megbeszélésünk során. A végösszeg ezzel együtt sem éri el a részemről megadott 
keretösszeget 

Budapest, 2011. április 6. 

Melléklet l pl. árajánlat 
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ÁRAJÁNLAT 

Tárgy: 
Csajkovszkij park- Liszt Ferencszobor faragása 

Anyaga: 
Kanfanar mészkő 

Mérete: 
70 x 70 x 90 cm 

Anyagköltség: 
Faragási költség: 
Helyezési költség: 
Összesen: 
+25% áfa: 
Mindösszesen: 

237.650,-
770.000,-

78.000,-
1.085.650,-

271.412,-
1.357.062,-

Budapest, 2011. április 5. 

Dani Gyula 
ügyvezető 
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